
Σήμερα πλέον, στυλοβάτες της οικονομίας δεν είναι
μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και εξειδικευμέ-
νες εταιρίες του μεσαίου χώρου, περισσότερες σε

αριθμό που συνεισφέρουν τα μέγιστα στο οικονομικό και
κοινωνικό επίπεδο. Xαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν
όλοι οι προμηθευτές προϊόντων φαρμακείων με προέχου-
σα θέση τα Συμπληρώματα Διατροφής και Yγείας, που μα-
ζί με τα καλλυντικά έχουν δυναμική παρουσία και καλύτε-
ρες προοπτικές ανάπτυξης στο άμεσο μέλλον.  

Tα τελευταία χρόνια ο κλάδος των OTC έχει επεκταθεί
σε πολλές κατηγορίες προϊόντων που όχι μόνο συμπλη-
ρώνουν την υγεία και την ομορφιά, αλλά αποτελούν βοη-
θήματα της καθημερινής ζωής των καταναλωτών κάθε ηλι-
κίας και φύλου. Aυτό οδήγησε τους καταναλωτές να αλ-
λάξουν τον τρόπο που αντιμετώπιζαν μέχρι σήμερα το φαρ-
μακείο σαν σημείο εκτέλεσης συνταγών και να το
επισκέπτονται παράλληλα για αναζήτηση πολλών και δια-
φορετικών προϊόντων, έχοντας εμπιστοσύνη στις επιλο-
γές και τις προτάσεις του φαρμακοποιού τους. 

Tο θέμα πρέπει να το δούμε, όχι μόνο από τη σκοπιά των

50 επιχειρήσεων που μπορεί να απασχολούν πάνω από
1.000 άτομα αλλά και από την πλευρά των 10.000 φαρ-
μακείων-σημείων πώλησης πανελλαδικά, στα οποία εργά-
ζονται 20.000 επιστήμονες και ακόμη 30.000 βοηθοί δη-
λαδή 50.000 άτομα.  

Oι καθοριστικοί λόγοι της ανόδου του κλάδου, είναι οι
αλλαγές που αναγκαστικά έκανε το κράτος στις παροχές
υπηρεσιών υγείας και στη χορήγηση φαρμακευτικών σκευ-
ασμάτων απαραίτητων στα άτομα ειδικών κατηγοριών που
δεν θεωρήθηκαν άμεσης ανάγκης και δεν καλύπτονται από
τα ταμεία υγείας. Φαίνεται λοιπόν ότι βρισκόμαστε μπρο-
στά σε μία κατάσταση που η ζήτηση των προϊόντων είναι
ανελαστική δηλαδή απαραίτητη και αυξανόμενη δυναμικά,
συχνά ανεξάρτητη από το ύψος του διατιθέμενου εισοδή-
ματος. O ρυθμός ανάπτυξης κινείται μεταξύ 10-20% όταν

άλλες αγορές προϊόντων
ευρείας, μειώνονται, συρ-
ρικνώνονται και εξαφανί-
ζονται σταδιακά. 

NΕΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Eίναι γνωστό ότι τα Συ-

μπληρώματα Διατροφής
προσέλκυσαν νέους κα-
ταναλωτές κάθε ηλικίας
στο φαρμακείο, οι περισσότεροι υγιείς 100% που θέλουν
να καλύψουν τις ανάγκες της καθημερινής τους ζωής από
την ελλιπή διατροφή, τα εξουθενωτικά ωράρια, το στρες,
την μόλυνση περιβάλλοντος και πολλούς άλλους παρά-
γοντες που επιβαρύνουν εκούσια ή ακούσια την υγεία τους,
με συνθέσεις ειδικά μελετημένες  για ενίσχυση της ενέρ-
γειας και της άμυνας του οργανισμού, με τονωτικές, ανο-
σοπροστατευτικές, αποτοξινωτικές και αντιοξειδωτικές φόρ-
μουλες κ.ά.

Παράλληλα το κατεξοχήν target group παραμένουν οι
μεσήλικες και οι ηλικιωμένοι της 3ης και 4ης ηλικίας που
λόγω της ανόδου του μέσου όρου ζωής αποτελεί το μεγά-
λο κοινό, που χρησιμοποιεί όλες τις κατηγορίες Συμπλη-
ρωμάτων Διατροφής, καθόσον αδυνατούν να αφομοιώσουν
ικανοποιητικά τα θρεπτικά συστατικά και τις βιταμίνες που
χρειάζονται λόγω των χρόνιων προβλημάτων υγείας αλλά
και των φαρμακευτικών αγωγών που ακολουθούν.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι σημαντικός παράγοντας της
ανόδου του κλάδου είναι η ενημέρωση, η διάδοση δηλαδή
της πληροφορίας, η αλλαγή τρόπου σκέψης και στάσης ζω-
ής και τελικά η αποδοχή των νέων τρόπων πρόληψης και
αυτοθεραπείας που προηγούνται της κλασικής θεραπείας.

Στυλοβάτες και οι εξειδικευμένες εταιρίες
ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - TΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ OTC

Σπύρος Tερζόπουλος
Πρόεδρος και Δ. σύμβουλος
Health Aid - Pharma Center

O κλάδος των προϊόντων φαρμακείου, 
τα συμπληρώματα διατροφής και τα καλλυντικά έχουν
δυναμική παρουσία και ακόμα μεγαλύτερες προοπτικές

Mε τις αισιόδοξες αυτές εκτιμήσεις,
το σύνολο των εταιριών αυτών μπορεί
άνετα να συγκριθεί με 500 μεγάλες εται-
ρίες, αφού συνολικά πλην την απα-
σχόλησης έχουν επιπρόσθετα οικονο-
μικά πλεονεκτήματα όπως:

- Δυναμική ανάπτυξη του φαρμα-
κείου λόγω των περιθωρίων κέρδους
αλλά και των παροχών από προμη-
θευτές, μέρος των οποίων βεβαίως επα-
ναχορηγείται στην κατανάλωση με τα-
κτική εκπτώσεων και bonus μείωσης
τιμών.

- Δυνατότητα παροχής αμοιβών σε
μεγάλο αριθμό υψηλών προδιαγραφών
εκπαίδευσης συνεργατών που παρέ-
χουν υπηρεσίες στη λειτουργία των κα-
ταστημάτων.

A) below the line activities όπως
έντυπα, προωθητικό υλικό, ενέργειες
merchandising, ειδικές κατασκευές κ.λπ.

B) above the line activities: διαφη-
μίσεις σε όλα τα MME όπως TV, RADIO,
TYΠO, INTERNET κ.λπ.

Γ) Συντήρηση και ανάπτυξη ηλε-
κτρονικών - διαδικτυακών φαρμακεί-

ων e-shops με δυνατότητα άμεσης εξυ-
πηρέτησης σε οποιοδήποτε σημείο που
περιλαμβάνει πάνω από 10.000 κωδι-
κούς προϊόντων.

Eάν σε όλα τα ανωτέρω ληφθεί  υπό-
ψη ότι τα τελευταία χρόνια έχουν προ-
στεθεί πολλά σκευάσματα του λεγό-
μενου lifestyle, δηλαδή του κοινωνικού
status, για την ευεξία, την καλή διά-
θεση, το αδυνάτισμα αλλά και την ομορ-
φιά, τότε είναι φυσικό να «φεύγουμε»
από το στενό και περιορισμένο ιδιαίτε-
ρο χώρο αυτής της αγοράς.
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